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DECISÃO

 

Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto por Liberalino Machado Souza Filho
contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), pelo qual indeferido seu registro
de candidatura ao cargo de Vice-Prefeito de Timbiras/MA, por falta de quitação eleitoral, em razão de
suas contas relativas às Eleições 2016 terem sido julgadas como não prestadas.

No Recurso Especial (ID 48349438) – com fundamento no art. art. 276, I, “a”, do Código
Eleitoral e aparelhado na violação dos arts. 14, §3º, da CF/1988 e 11, § 7º, da Lei 9.504/1997 e da Súmula
57/TSE –, o Recorrente aduz, em síntese: a) nos autos da PC 260-72.2016.6.10.0085, suas contas foram
julgadas como não prestadas; b) requereu nos autos do processo 0600405-80.2020.6.10.0007 a
regularização das contas de 2016, onde foi deferido o pedido; c) o teor da Súmula 57/TSE não revela
restrição sobre os efeitos do requerimento da prestação de contas, pelo contrário, determina o efeito
imediato devendo ser emitida a certidão de quitação eleitoral; d) somente no presente processo de registro
de candidatura o Recorrente foi intimado para que apresentasse as contas de campanha do ano que fora
candidato a Vice-Prefeito, de modo que, apresentadas as contas, cumprido o requisito legal; e e) “o
Recorrente encontra-se alistado, prestou contas, pendente apenas da certidão de quitação eleitoral, uma
exigência que não pode suprimir um bem jurídico passivo que se reveste em verdadeiro direito

 (fl. 08).fundamental intangível”

O Vice-Procurador-Geral Eleitoral manifesta-se pela negativa de seguimento do Recurso
Especial (ID 49300238).

É o relatório.  Decido.

Verifico que a ofensa ao art. 11, § 7º, da Lei 9.504/1997 não foi analisada no acórdão
recorrido. O Tribunal Regional indeferiu o registro de candidatura do Recorrente, por falta de quitação
eleitoral, diante da não prestação de suas contas relativas às eleições de 2016.

Conforme ressaltado pelo TRE/MA, “a entrega extemporânea de contas de campanha de
2016 não confere quitação eleitoral para disputa do pleito em curso, o que conduz ao indeferimento do

 Incidência da Súmula 42/TSE.registro de candidatura”.
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No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal afirma que “a apresentação
”extemporânea das contas não supre a falta de condição de elegibilidade alusiva à quitação eleitoral

(Agr-REspe 060456074, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,  de 04/10/2018).PSESS

Acresço que, embora o Recorrente sustente a apresentação tempestiva da prestação de
contas nos presentes autos e a aplicação da Súmula 57/TSE – que dispõe que a apresentação das contas de
campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral –, consoante assentado pela Corte Regional 
“em processo de registro, não se admite rever decisão em que se julgaram contas de campanha como
não prestadas”.

Incide, no caso, o teor da Súmula 51/TSE: "o processo de registro de candidatura não é o
meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de
campanha ou partidárias". 

Ante o exposto,  ao Recurso Especial, nos termos do art. 36, § 6º, donego seguimento
RITSE.

Publique-se. Intime-se.

 
Brasília, 6 de novembro de 2020.

 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
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